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Zápis z jednání  Samosprávné komise Udánky 

Datum a čas jednání:   26. 08. 2021     17.00        

Místo konání  Udánky,  Udánská hospoda 
 

Přítomni : Hanáčková Stanislava, Kobylková Tereza, Krejčíř Karel, Sís Josef, Šunka Zdeněk, Vojta Jan 

Nepřítomni (omluveni):  Navrártil Aleš,  Odstrčilová Alena,  Šírová Stanislava  

Hosté:  Mička Miloš,  Frajvald Petr   

 

 

 

Program jednání 

1. Zahájení 

2. Kontrola plnění úkolu z předch. schůze 

-  Náves , propojení chodníku dolní konec s chodníkem do města, směrem J.K.Tyla 

- Dětské hřiště, oplocení, lavičky 

- El. přípojka 

- Opravy vedlejších cest 

- Atek, izolační zeleň2 

- Snížení rychlosti 

3. Různé 

4. Návrh usnesení pro radu města 

5. Termín příštího jednání 

6. Přílohy 

 

 

Ad 1. Po zahájení konstatováno, že jsme usnášeníschopní. 

 

Ad 2. Kontrola plnění úkolu z předch. schůze 

 

-  Náves , propojení chodníku dolní konec s chodníkem do města, směrem  J.K.Tyla 

    Starosta M.Mička sdělil, že v letošním roce není realizace reálná. 

    Důvod:  Finance. A také stále trvající, přes Udánky vedený, semaforem řízený obchvat v souvislosti 

    s komplikacemi na rekonstrukci komunikací Lanškrounská, Sušice. 

    Akce bude realizována v rámci rozpočtového provizoria zima – jaro 2022. 
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    Výhrady SKU ze schůze 05.021 k detailům projektu přetrvávají. 

    Možné změny / úpravy na základě uvedených připomínek budou řešeny s projektantem změnou 

    dokumentace v rámci stavby                                                                                     31.12. 2021  M.Mička 

     

     Projekt počítá v souvislosti s úpravami prostoru kolem nové lípy, kam ústí vedlejší komunikace/ 

    ulička podél potoka s úpravou provozu uličky na jednosměrný. 

    Projednat s respondenty (  rd.č. 78, 80, 07, 94, 122 )                                            P. Frajvald  30.11.2021 

     

    Účastníci jednání se po obhlídce na místě shodli, že projektantem navrhované přemístění/ posunutí 

    lípy  nebude nutné. 

    Projektem plánovaná změna šířky/rádiusů komunikace v prostoru křižovatky je přípustná jen za    

    předpokladu  snížení rychlosti pro všechna vozidla. 

    SKU v této souvislosti navrhuje zavedení „ zóny 30 km/hod „ v celé obci. 

    S příslušným odborem a institucemi projedná                                                      P. Frajvald   30.11.2021 

 

 

-  Dětské hřiště 

   Proběhla svépomocná akce – plot kolem dětského hřiště.  Chybí dokončit cca ¼  z plánované délky    

   oplocení. 

   Instalace 2 ks laviček přislíbena ředitelem TS V.Škrabalem s tím, že se nakoupí spolu s dalším 

   mobiliářem pro město . 

   Zorganizovat další svépomocnou akci na dokončení oplocení                               K. Krejčíř    30.09.2021 

   Lavičky na dětské hřiště                                                                                                V. Škrabal   30.09.2021 

 

 

-  El. přípojka na návsi 

   Splněno 

 

- Oprava vedlejších cest 

   P Frajvald:  uzavřena smlouva s SUS,  do konce roku proběhne oprava vedl.cesty u veterinární    

   kliniky. 

   J.Vojta upozorňuje na zhoršující se stav vedlejší komunikace k autoservisu Křenek a dál směr  areál 

   Sun Fin, zejména pak na havarijní stav propustku / betonových rour pod komunikací. 

  Posouzení stavu propustku a rozsahu oprav komunikace + křižovatky v místě odbočky na Kunčinu 

              P. Frajvald    30.09.2021 

 

- Atek , izolační zeleň 

 Viz info p. starosty o aktivitě Ateku v zápisu z jednání SKU 30.05.2021.  Stejně jako popis reálného     

 stavu k 30.05 a návrhy řešení  od J.Vojty.   

 Reálný stav k 26.08 :  Neúčelná výsadba provedená Atekem navíc zcela zadušená přerostlými 

 kopřivami a dalším plevelem . ( Zdokumentováno). 

 Obnovit jednání s Atekem , sjednat schůzku na místě , kde se strany domluví na účinnějším provedení 

izolační zeleně směr Udány, sídliště.                                                                             M.Mička  30.09.2021   

 

 

- Snížení rychlosti 

Souvisí s úvodním bodem schůze „ invest akce náves, chodník „ 

SKU  navrhuje zavedení „ zóny 30 km/hod „ v celé obci. 

S příslušným odborem a institucemi projedná                                                           P.Frajvald   30.11.2021 
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Ad 3.Různé 

Stání kontejnerů na tříděný odpad 

- Na návsi přemístěna část kontejnerů z původního místa na druho stranu křižovatky kvůli obchvatu, 

  semaforům. 

 Na horním konci u č.p. 116 jsou 4 kontejnery : papír, plasty, 2x sklo 

 Ve střední části obce ( Vyroubal, čp. 47 )  jsou jen 2 kontejnery na plasty, papír. Zpevněná ploch je 

 dostatečně velká. 

 Přidat ještě alespoň 2 kontejnery na sklo, zvážitbpřemístění kontejneru na textil z návsi – prostoru   

 semaforu .                                                                                                                V. Škrabal     30. 09.2021 

 

- Za předpokladu příznivého vývoje počasí  proběhne v parčíku na návsi druhý ročník  společenské 

  akce „ Udánská buchta“  v sobotu 11.09.2021,  začátek  16.00. 

  Operativní porada SKU,  rozdělení úkolů                                       S.Hanáčková, K. Krejčíř,     06.09.2021 

 

 

Ad 4. Návrh usnesení pro radu města 

 

Rada města bere na vědomí předložený zápis z jednání SKU 

 
Ad 5.   Termín příštího jednání :   

           listopad  2021 

 
Ad 6   Přílohy :     Prezenční listina 

 

 
 
Zapsal        Karel Krejčíř            předseda SKU  

  

  

 

 

 


